
 

 

 

 

 

 

 16.06.2021          ה ד"ר אביחי מנדלביטלכבוד היועץ המשפטי לממשל

 הנדון: העמדה לדין של השייח המסית מלוד 

-004-99-2021-סימוכין  13.06  ותשובתך למרשי מתאריך –   07.06.  21.05 ריכיםסימוכין פנייתו של מרשי אליך מתא

016174   

טעם עמותת מוסרי ע"ר  בשם מרשי שי גליק מנכ"ל ארגון בצלמו ארגון זכויות אדם ברוח יהודית מ

580622041 

 שלום רב 

ים ביותר  וב בעקבות מספר מקרי הסתה חמוראחרון פנה אליך מרשי שוב ושבחודש ה .1

 שלצערנו אף הביאו לקרבנות בנפש.  

סמכותו הדתית  אימאם של לוד השייח יוסף אלבז שבמקום לנצל את בין המקרים יש את ה .2

 ומשלהב את הרוחות. ות הוא מלבה את האש ותומך להרגיע את הרוח 

הרה כך  שירות הביטחון הכללי זימן אותו לשיחת אזבכך ש תו ניתן לראות  נועדות למסוכ .3

שניתן לומר שהחריג בחוק המחייב אפשרות סבירה שאכן יבוצע אירוע אלים בעקבות  

   הדברים אכן מתרחש פה. 

ספח  וכנ  1יות הקודמות שמצורפות בזה שוב כנספח  לא אחזור על הדברים שמרשי כתב בפנ .4

2  . 

אני פונה אליך בשלישית בעקבות עוד מקרי הסתה חמורים מצידו והפעם פוסט שהעלה ובו   .5

 1תמודד עם אי צדק. להזרחים רוצחים שוטר תחת המילים זה הדרך  סרטון של שני א

בה ישנה פה קריאה ברורה לרצוח שוטרים  מעותם פשוטה בהרפשוטות ומש מכובדי המילים  .6

 וכוחות הביטחון. 

הסתה לאלימות וכן עבירת המרדה  144בירה על חוק העונשין סעיף ע  במעשה זה ישנה .7

 חמורה. 

כפי שכבר כתב מרשי בפנייתו הקודמת משטרת ישראל פנתה אליכם בבקשה לפתוח   .8

קירה וכן  די של פתיחת חמי אודה לך על אישור אשר.  ל  בחקירה בענינו אולם עד כה סרבתם 

 הגשת כתב אישום במהירות האפשרית. 

אמר עו"ד שלומי  . 07.06אציין בנוסף שבדיון מיוחד בכנסת בוועדת חוץ וביטחון בתאריך  .9

קבלים אצלם פניות לגבי מקרי  זון הממונה על המאבק בעבירות הסתה שכמעט ולא מתאברמ

 יהודים. ד  כנגהסתה 

 . אודה לבדיקתך מולו ובירור הדבר. עניני   וב אולם לא מקבל מענהאז מרשי פונה שוב וש .10

 
1 -21_q2/Articleisrael/20-https://www.mako.co.il/news

519c46517441a71027.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=News
ChannelFacebook 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

א ייתכן שרבנים ואנשי דת יהודים וסתם אנשים נעצרים על פוסט או אמירה ברחוב והשייח  ל .11

 הזה אפילו לא נחקר במשטרה.  

                                                .         ודה לתשובתך בהקדם האפשרי א .12

                         

 בברכה  

 ו"ד מיכאל ליטווק ע

 מ"מ פרקליט המדינה, העתק: 

 אברמזון  שלומי עו"ד  

 חברי וועדת חו"ב  

 

 

   

 

   


